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Dades sobre els residus... 

DEFINICIONS 

Residu: “qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la 

obligació o la intenció de desprendre-se’n” 

Per a la seva gestió i tractament, cal classificar de manera clara i entenedora els residus segons 

la seva naturalesa i la opció de tractament. La classificació més usada, definida en el 

PROGREMIC (programa de gestió de Residus Municipals de Catalunya), és la que es mostra a 

continuació. Cada fracció està associada també a un color determinat: 

 ORGÀNICA (també anomenada Fracció Orgànica de Residus Municipals o FORM): 
substàncies susceptibles de degradar-se biològicament. Inclou restes vegetals (o 
fracció vegetal, FV) i restes de menjar (verdures, fruita, carn, peix, ous, farines, 
closques etc.), taps de suro, marró de cafè, paper absorbent de cuina, etc. 

 

 PAPER I CARTRÓ (P/C) Inclou diaris, paper blanc i imprès, de color, capses de cartró, 
embolcalls, etc. 
 

 VIDRE: tot tipus d’envasos de vidre (ampolles, pots, etc.) 
 

 ENVASOS LLEUGERS (ERE). ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS): fracció dels envasos 
amb la característica comuna de tenir una baixa relació pes/volum. Aquesta fracció 
està fonamentalment constituïda per ampolles i pots de plàstic, plàstic film, llaunes i 
brics o cartró per begudes. 

 

 ALTRES: fracció de la recollida selectiva que engloba els materials no inclosos en les 
fraccions anteriors. Dins d’aquesta, els més significatius, per volum de generació i 
perillositat, són: 

o Voluminosos (o Residu municipal voluminós o voluminosos (RVOL)): residus 
que per la seva grandària distorsionen la gestió ordinària dels residus 
municipals, com ara mobles, electrodomèstics, etc. 

o Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): Aparells elèctrics i electrònics, 
els seus materials, components, consumibles i subconjunts que els 
componen,procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a 
partir del moment en que passin a ser residus. 

o Tèxtil: inclou peces de roba, calçat i complements per a la llar 
o Poda: Residus orgànics biodegradables d’origen vegetal, de tipus llenyós, 

generada en l’esporga d’arbres o arbustos, que requereix d’una trituració 
prèvia a la seva valorització. 

o Runa: Conjunt de restes d’obra, edificis enderrocats o de mina, provinent 
pràcticament en la seva totalitat d’aportacions de petits industrials. 

o Residus minoritaris: Medicaments, Piles i Oli 
 

 RESTA: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides 
selectives i que encara pot contenir materials valoritzables 
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PRODUCCIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA 

La tendència actual de producció de residus és l’estabilització, després d’un creixement 

continu durant dècades. L’any 2007 es van generar més de 4 milions de tones de residus entre 

els 7 milions d’habitants, amb un rati de 1,64 kg de residus per habitant i dia. Així doncs, un 

ciutadà/na genera a l’any pràcticament 600 kg de residus. 

EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA 

Evolució de la generació de residus municipals a Catalunya. Font: Agència de Residus de Catalunya 

La composició del tipus de residus és una dada difícil d’obtenir, ja que només el 30% dels 

residus produïts són recollits selectivament. Una manera d’aconseguir aquesta variable és 

mitjanant la “bossa tipus”, és a dir, el percentatge de residus que es troben a la bossa 

d’escombraries d’una llar. En aquest càlcul, la fracció resta no s’especifica perquè es considera 

que pràcticament tot es pot classificar.  

BOSSA TIPUS EN PES A CATALUNYA. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Bossa tipus en pes a Catalunya. 2007. Font: elaboració pròpia amb dades de PROGREMIC 2008-2012 
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Els residus generats es recullen mitjançant la recollida selectiva és a dir, separats en origen 

pels ciutadans i comerços segons les fraccions determinades. Aquesta recollida, però, no pot 

abastar la totalitat dels residus, per això amb la recollida selectiva només es recuperen el 

33,7% del total de residus produïts, fent aparèixer la fracció resta, que és aquella on tot hi va 

barrejat. Aquesta fracció, en detriment en els últims anys, és la més abundant tot i contenir 

materials encara valoritzables, representa el 66% dels residus recollits.  

COMPOSICIÓ EN PES DELS RESIDUS RECOLLITS A CATALUNYA 2007 

 

Composició en pes dels residus recollits a Catalunya 2007. Font: elaboració pròpia amb dades de PROGREMIC 2008-

2012 

Així doncs, la composició dels residus recollits varia notablement amb la de la bossa tipus, que 

marca els percentatges ideals per a enfocar l’evolució de la recollida selectiva. 

COMPARACIÓ EN MASSA ENTRE BOSSA TIPUS I RESIDUS RECOLLITS A CATALUNYA. 2007 

Comparació en massa entre bossa tipus i residus recollits a Catalunya. 2007. Font: elaboració pròpia amb dades de 

PROGREMIC 2008-2012 

 



 

4 
 

A les taules següents es mostra la generació de residus (tones) a Catalunya i a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i la generació específica per habitant al detall (kg/hab/any). La 

recollida selectiva avarca més del 30% dels residus generats, diferenciat segons cada fracció. 

S’observa clarament com la recollida selectiva és molt més efectiva en el vidre i el paper i 

cartró que en les altres fraccions, ja que són molt més identificables i separables, així com que 

el seu emmagatzematge no comporta ni males olors ni un excés d’espai. La tendència marcada 

incideix en incrementar totes aquestes recollides, però en especial en la orgànica (es pretén 

arribar al 78%) i els altres (per assolir el 60%). 

 

Generació de residus municipals per fraccions. Dades en tones. Font: Recerca bibliogràfica d’experiències de 

prevenció de residus municipals. (Ibañez,M; Prados,A; Solé, M, 2010).Barcelona: Entitat Metropolitana de Medi 

Ambient 
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Gestió i tractament de residus 

La gestió dels residus implica la seva recollida, classificació i transport a la planta de 

tractament corresponent. Aquesta tasca recau en les competències municipals, que segons les 

característiques del seu municipi definiran el model de recollida que més els hi convingui, 

classificats de la següent forma segons dos criteris: la segregació dels residus i la modalitat i 

ubicació del sistema de recollida. 

 

Models de segregació de residus. Font: Recerca bibliogràfica d’experiències de prevenció de residus municipals. 

(Ibañez,M; Prados,A; Solé, M, 2010).Barcelona: Entitat Metropolitana de Medi Ambient 

 

El destí dels residus, un cop recollits, és molt variat. Més del 50% dels residus reben un 

tractament determinat (concretament, el 53,20%), dels quals el reciclatge n’aprofita el 22%, el 

TMB (Tractament Mecànic i Biològic) un altre 22% i, finalment, el compostatge, que pot 

absorbir-ne un 9% del total. La resta, es destina a dipòsits controlats o a incineració amb 

recuperació d’energia.  

La fracció orgànica s’envia a les plantes de tractament biològic, on s’elaborarà el compost 

juntament amb part de la fracció de poda. El vidre, el paper i cartró i els envasos són destinats 

als circuits de recuperació i reciclatge, amb un triatge previ de la fracció envasos a la planta de 

triatge per separar els diferents tipus de materials que inclou.  

La fracció altres té varis circuits de recollida, com per exemple, l’aportació ciutadana a les 

deixalleries municipals, la recollida municipal de voluminosos al carrer, els contenidors 

específics de medicaments als punts de salut, contenidors de roba al carrer i centres socials, 

etc. que es deriven a les diverses plantes de tractament específic. 

En referència a la resta, la fracció més barrejada, s’envia a les plantes de tractament mecànic i 

biològic (n’existeixen diferents tipus), que en recuperaren una part que és re introduïda als 
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circuits de recuperació i reciclatge, una altra part com a rebuig i una tercera part que rebrà un 

tractament biològic MOR (per neutralitzar la Matèria Orgànica Residual present en la fracció 

resta), i serà, finalment direccionat a les plantes de valorització energètica o a dipòsits 

controlats. 

 

 

Tractament i destí residus municipals. Font: Recerca bibliogràfica d’experiències de prevenció de residus municipals. 

(Ibañez,M; Prados,A; Solé, M, 2010).Barcelona: Entitat Metropolitana de Medi Ambient 
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PREVENCIÓ DE RESIDUS 

La legislació europea contempla una jerarquia dels residus, que són l’ordre de les accions que 

es poden portar a terme per a la seva gestió segons la seva conveniència considerant els seus 

impactes sobre el medi i la societat. 

 

 

Aquesta jerarquia 

estableix que la primera de 

les opcions a contemplar 

és la prevenció, seguida de 

la valorització dels residus, 

i en última instància, 

l’eliminació mitjançant el 

processament o 

abocament del residu. 

 

 

 

Per tal d’assolir l’objectiu de prevenir els residus hi ha certes actuacions que es poden portar a 

terme: 

• REDUIR la quantitat de materials i recursos utilitzats o béns de consum. 

• REUTILITZAR els productes allargant així la seva vida útil. 

• RECIRCULAR els productes o els materials per tant de que els residus passin a ser un recurs 

de nou. 

Aquestes són  les fases del cicle de vida dels materials que incideixen aquestes actuacions i 

quines poden ser les accions, més concretes, per portar-les a terme : 
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Accions per a la prevenció de residus. Font: Recerca bibliogràfica d’experiències de prevenció de residus municipals. 

(Ibañez,M; Prados,A; Solé, M, 2010).Barcelona: Entitat Metropolitana de Medi Ambient 

 

PER SABER-NE MÉS... 

Web de l'Entitat Metropolitana  

http://www.amb.cat  

http://www.amb.cat/web/emma/dades/dades_07 

Web de l'Agència de Residus de Catalunya  

http://www.gencat.cat  

Consultes i tràmits/Estadístiques  

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid

=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=def920228aa76210VgnVCM10000

08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Web de Medi Ambient de l'Aj.de Bcn  

www.bcn.cat/mediambient  

MEDI AMBIENT EN XIFRES  

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/cap01/C0103090.htm 

Enquesta d’hàbits i valors sobre Medi Ambient i Sostenibilitat. Barcelona 2008 
http://femcampanya.cat/resource/items/e/n/enquestadhabitsostenibilitat2008.pdf 

 

http://www.amb.cat/web/emma/dades/dades_07
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=def920228aa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/cap01/C0103090.htm
http://femcampanya.cat/resource/items/e/n/enquestadhabitsostenibilitat2008.pdf

